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EHBO  AFD.  POSTERHOLT 

Aanvraag Formulier Evenementen 

Dank voor het aanvragen van onze EHBO dienst voor uw evenement. Graag 

onderstaande vragen zo volledig mogelijk invullen, zodat we u zo goed mogelijk van 

dienst kunnen zijn. 

 

VRAAG ANTWOORD 

Naam van het evenement 

 

 

Datum van het evenement  

Aanvangstijd evenement?  

Eindtijd evenement?  

Naam van de organiserende 

vereniging / organisatie 

 

Contactpersoon 

Naam 

E-mail adres 

Telefoonnummer 

 

Locatie van evenement  

(locatie EHBO post) 

Straat 

Plaats 

Telefoonnummer (indien van toepassing) 

 

Is vergunning verleend voor dit 

evenement? 

 

Wat is aard van het evenement? 

Bijv. concert, cultuur, sport etc. 

 

Aantal bezoekers? 

Maximaal gelijktijdig aanwezig personen 

(inclusief vrijwilligers/medewerkers) 

 

Soort bezoekers? 

Bijv. kinderen, jeugd, ouderen  

(inclusief leeftijdsindicatie) 

 

Worden er verhoogde risico’s 

verwacht? Zo ja, welke? 

 

SECRETARIAAT: HOOFDSTRAAT 108b  

6061 CG POSTERHOLT 

 0655362759 0475-219607 

E-mail:secretarisehboposterholt@gmail.com       

www.ehboposterholt.nl  
       www.facebook.com/EHBO-vereniging-Posterholt 

      Rabobank: IBAN NL53RABO0142301302 t.n.v. EHBO vereniging  Posterholt  
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Contactpersoon 

TIJDENS HET EVENEMENT 

Contactpersoon wordt als eerste in 

kennis gesteld bij eventuele calamiteiten. 

Naam 

Telefoonnummer (mobiel) 

 

 

 

Is het terrein toegankelijk voor hulpdiensten 

(ambulance, brandweer en politie)? 

Adres gegevens voor de hulpdiensten: 

Straat 

Huisnummer of andere kenmerken 

Plaats 

 

Is er een draaiboek/programma van het 

evenement? 

Zo ja, s.v.p. toevoegen 

 

Het gewenste aantal EHBO’ers? 

Het aantal EHBO’ers wordt door de EHBO-

vereniging in overleg met de organisatie a.d.h.v. 

het draaiboek bepaald. Op een vaste EHBO post 

worden minimaal 2 EHBO’ers ingezet. 

 

Is er vervoer aanwezig? 

Het kan voorkomen dat slachtoffers bij kleine 

ongevallen vervoerd moeten worden naar huis, 

huisartsenpost of spoedeisende hulp. Als er geen 

vervoer aanwezig is zal hiervoor een taxi 

ingezet worden. De kosten hiervan zijn voor 

rekening van het slachtoffer of de organisatie. 

 

Zijn er tijdens dit evenement nog andere 

hulpverleningsinstanties aanwezig? 

Zo ja welke? 

Denk hierbij aan bijv. Rode Kruis, Ambulance, 

GHOR, Brandweer, BHV, beveiliging e.d. 

 

Contactpersonen 

Naam 

Telefoonnummer (mobiel) 

 

Factuur adres organiserende vereniging / 

organisatie  

Naam  

Functie 

Straat 

Postcode  

Plaats 

E-mail adres 

 

Opmerkingen: 
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Benodigde faciliteiten voor de EHBO post 

• Voor de bezoekers van het evenement is duidelijk aan gegeven waar de EHBO

post zich bevind (organiserende partij zorgt voor de aanduiding). Zelf zullen wij

één vlag meenemen.

• De EHBO post dient redelijk toegankelijk te zijn (gelijkvloers) t.o.v. het

evenement.

• De EHBO post is voorzien van voldoende verlichting, 1 tafel, 4 stoelen, 1

prullenbak, stromend water of watervoorziening (flessen of Jerrycans)

• In de post is er voldoende ruimte om bezoekers te kunnen helpen, de ruimte is

schoon, droog en biedt beschutting tegen weersinvloeden.

• Bij het bieden van hulp dient er voldoende privacy te zijn voor de bezoekers.

• De EHBO post dient voldoende geïsoleerd te zijn t.o.v. het geluid van het

evenement. (EHBO-ers moeten zich onder normalen omstandigheden verstaanbaar

kunnen maken t.o.v. bezoekers).

• Wanneer de faciliteiten niet redelijk zijn, zal de organiserende vereniging ter

plekken zorgen voor een reële oplossing.

Kosten EHBO post: 

• Minimaal aantal EHBO’ers bedraagt 2 personen

• Het aantal EHBO’ers wordt door de EHBO-vereniging in overleg met de

organisatie bepaald (indien mogelijk a.d.h.v. het draaiboek).

Mochten het voorkomen dat we er niet samen uitkomen qua aantal EHBO’ers, dan

wordt onze medisch verantwoordelijke geraadpleegd en zijn advies

opgevolgd.

• De EHBO-vereniging rekent vervolgens € 6.35 per uur per EHBO’er. Dit is

inclusief alle materialen die nodig zijn voor een goede hulpverlening.

(bijvoorbeeld: 5 uur 3 EHBO’ers kost all-inclusive: 5 x 3 x € 6.35 = € 95.25)

Aanvraag ingediend door: 

Naam: 

Functie: 

E-mail adres / telefoon:

Datum: 
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Dit formulier kunt u e-mailen naar evenementenehboposterholt@gmail.com  
t.a.v. evenementen coördinator. 


